باسمه تعالی

آنیی انهم ژپواههن دانشجویان تحصیالت تکمی یل
(ورودیهای  3131و ما قبل)

باسمه تعالی

به منظور جهت دهی به تولیدات علمی دانشجویی به سمت حوزههای راهبردی دانشگاه ،ارتقای تولیدات علمی به نام خلیج
فارس و مرجعیت علمی در حوزه خلیج فارس از طریق تولیدات علمی دانشجویی ،ارتقای سطح پایان نامهها به تولیدات علمی
فناورانه و کارآفرینی و همچنین ایجاد شرایط برابر در بهره مندی از امکانات پژوهشی (ماده  22منشور حقوق دانشجویی)؛
آیین نامه پژوهانه دانشجویان تحصیالت تکمیلی (ورودی های  3131و ماقبل) در جلسه مورخ  39/8/25هیأت رئیسه دانشگاه
خلیج فارس تصویب گردید و از این تاریخ الزم االجرا می باشد.
ماده  )1مبلغ پژوهانه:
 :3-3پایان نامههای کارشناسی ارشد:



نظری :چهار میلیون ریال
نیمه تجربی و پیمایشی :شش میلیون ریال

 آزمایشگاهی :ده میلیون ریال
 :2-3پایان نامههای دکترا:


نظری :بیست میلیون ریال



نیمه تجربی و پیمایشی :چهل میلیون ریال



آزمایشگاهی :شصت میلیون ریال

ماده  )2تشویق انجام پایان نامههای کاربردی ،چاپ آثار علمی و حق مالکیت فکری
 :3-2به آن دسته از پایان نامههای کاربردی که در راستای سیاستهای راهبردی دانشگاه باشند  %22پژوهانه بیشتری تعلق
میگیرد .تعداد این پایان نامهها تا سقف  %22از پایان نامههای هر دانشکده میباشد .مرجع تشخیص پایان نامههای اولویتدار
بر عهده کمیته ذیل میباشد:
 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی مدیر پژوهش و فناوری رئیس دفتر ارتباط با صنعت نماینده دانشکده در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه : 2-2به منظور تشویق دانشجویان به ثبت آثار علمی حاصل از پایان نامه خود در قالب مقاله ،مبلغ یک میلیون ریال به ازای
چاپ هر مقاله پژوهشی و مبلغ دو میلیون ریال به ازای هر مقاله  ISIبه دانشجو تعلق میگیرد .در صورتی که نویسندگان مقاله
بیش از یک نفر از دانشجویان باشند ،مبلغ تشویقی به صورت برابر بین آنها تقسیم و پرداخت میشود.
 :1-2به منظور تشویق دانشجویان به ثبت آثار علمی حاصل از پایان نامه خود در قالب ثبت اختراع ،مبلغ یک میلیون ریال به
ازای ثبت اختراع داخلی و مبلغ دو میلیون ریال به ازای ثبت اختراع بین المللی (خارجی) تعلق میگیرد .در این خصوص %25
از مالکیت ،متعلق به دانشگاه و  %55متعلق به پدید آورندگان میباشد.
ماده  )3شیوه نامه هزینه کرد پژوهانه
پژوهانه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد (ورودی  )3131و دکترا (ورودی  3131و ماقبل) در صورتی که عنوان پایان نامه
تکراری نباشد به شرح زیر میتواند هزینه شود .مالک عدم تکراری بودن موضوع ،استعالم از سامانه ایران داک است.
 :3-1چاپ ،تکثیر و صحافی پایان نامه:


برای کلیه مقاطع تحصیلی تا سقف هشت صد هزار ریال

 :2-1شرکت در کنفرانس:



برای دانشجویان کارشناسی ارشد تا سقف دو میلیون و چهار صد هزار ریال

 برای دانشجویان دکترا تا سقف چهار میلیون و هشت صد هزار ریال برای همایش های داخلی
تبصره  :3در صورت شرکت دانشجوی دوره دکترا در همایشهای خارج از کشور ،دانشجو میتواند با تأیید استاد راهنما از
ردیف ( 1-1سایر هزینه ها) برای تأمین مابقی هزینه شرکت در کنفرانس استفاده نماید.
 :1-1سایر هزینهها :حداقل  %22پژوهانه (به منظور خرید مواد شیمیایی ،تکثیر پرسش نامهها ،آنالیز نمونهها ،خرید اطالعات و
اسناد علمی و )...
تبصره  :2کلیه هزینه کردها با تأیید استاد راهنما قابل پرداخت است.
تبصره  :1پرداخت هزینههای خدمات آزمایشگاهی به آزمایشگاههای بیرون از دانشگاه در مواقعی امکان پذیر است که خدمات
مورد نظر در داخل دانشگاه ارائه نشود .در این مورد تشخیص بر عهده مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه میباشد.
تبصره  :9با نظر استاد راهنما ردیف  2-1پژوهانه (شرکت در کنفرانس) قابل انتقال به ردیف  1-1پژوهانه (سایر هزینه ها)
میباشد.
تبصره  :5پس از فراغت از تحصیل دانشجو ،در صورتی که مبلغی از ردیفهای  2-1و  1-1پژوهانه دانشجو (شرکت در
کنفرانس و سایر هزینه ها) باقی مانده باشد ،این مبلغ با درخواست استاد راهنما قابل انتقال به پژوهانه سایر دانشجویان تحت
نظر استاد راهنما میباشد .در مواردی که مسئولیت راهنمایی پایان نامه دانشجو بر عهده بیش از یک نفر باشد این مبلغ به
صورت مساوی به پژوهانه دانشجویی اساتید واریز میگردد.

